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“Wat moet ik doen om mijn verpakkingen 

in Duitsland af te zetten?” Dat vraagt Loes 

Hassink van de gelijknamige Haaksbergse 

verpakkingsdrukkerij zich af. Over het 

antwoord buigt een voormalig student 

commerciële economie zich binnenkort. 

De aanleiding? Het idee van Saxion, 

Rabobank Enschede-Haaksbergen en 

de gemeente Haaksbergen om een 

innovatiehub te starten. Naast Hassink 

zitten hierin ook Schadenet Kraaijvanger, 

Leferink Office Works, IACT, Brunelco, 

Bouwbedrijf Kormelink en Texim Europe. 

Zij hopen via de hub innovatie te bereiken 

dankzij de studenten én dankzij onderlinge 

uitwisseling. 

Hoe werkt een innovatiehub? 

Een door de deelnemers ingehuurde 

hubmanager (Fastforward student van 

Saxion) helpt met formuleren van de 

opdrachtomschrijvingen. “De manager doet 

vervolgens een voorselectie onder Saxion-

studenten die op stage moeten.” Tijdens 

die stage komen de studenten geregeld bij 

elkaar om samen naar hun afzonderlijke 

opdrachten te kijken. Zo ontstaat een soort 

kruisbestuiving van kennis. Daarbij bewaakt 

de hubmanager de voortgang en oplevering 

volgens opdracht. Die hulp ontlast de 

bedrijven van veel rompslomp. 

Boost voor innovatie

“De afgelopen tijd hielden we een aantal 

oriëntatiesessies. Daarin bespraken we 

wat het doel van onze innovatiehub wordt 

en hoe we elkaar kunnen versterken”, 

legt Robert Kraaijvanger, voorzitter IKT-

Haaksbergen uit. Die sessies leverden hem 

al iets op. “Ik merk dat ik te weinig tijd maak 

om te innoveren. Nu ik meedoe, krijgt het 

meer prioriteit en ga ik echt werk maken 

van mijn innovatievraagstuk. Door de 

samenwerking met de andere deelnemers 

krijgt het voor mij een positieve boost.” 

Leren van elkaars onderzoek

Robert wil ontdekken of de ambities en 

competenties van de medewerkers in de 
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verschillende vestigingen van zijn bedrijf 

Schadenet Kraaijvanger goed aansluiten 

bij hun werk. Andere deelnemers laten 

bijvoorbeeld onderzoeken hoe ze 

Nederlandse UT-studenten trekken of hoe 

artificial intelligence past in hun bedrijf. 

“Ik hoop dat ook ik iets leer van de andere 

projecten”, stelt Loes. Verder mikken de 

deelnemers erop via deze manier stagiaires 

te vinden en aan zich te binden. “Door 

studenten aan ons te koppelen, hopen we 

dat ze eerder in Twente blijven.” 

Heel Haaksbergen profiteert

In februari start de eerste lichting 

studenten. Als zij niet een bedrijfseigen 

opdracht gaan doen, krijgen ze een 

bedrijfsoverstijgende opdracht. Bijvoorbeeld 

op het gebied van employer branding of 

hoe Haaksbergen op de kaart is te zetten. 

De hele deelnemersgroep helpt ook aan die 

algemene opdrachten mee.

Meer weten of belangstelling om ook  

zo’n hub op te zetten? Mail naar  

manager@innovatiehubhaaksbergen.nl.

‘Wat moet ik doen om 

mijn verpakkingen in 

Duitsland af te zetten?’

Hoera voor de 
innovatiehub
Haaksbergen heeft een eigen 
innovatiehub; een samenwerking 
tussen zeven lokale bedrijven, 
Saxion-talent en een coördinerende 
hubmanager. Doel? Innovatie 
bereiken voor de deelnemers, 
en liefst voor heel Haaksbergen. 
De eerste stappen zijn gezet. De 
verwachting is dat het projecten 
jaren gaat draaien en ook inspiratie 
biedt aan andere ondernemers en 
gemeenten.

v.l.n.r. Willem Jansen (IACT), Veerle Heijkoop (hubmanager), Loes Hassink 

(Hassink Verpakkingsdrukwerk) en Han Brunnekreeft (Brunelco). 


